
Styrelsemöte Vänsterpartiet Ängelholm 180324 

Närvarande: Jenny Öberg, Louise Jönsson, Susanne Sandström, Sara Gigja och Emelie Strömberg 

Lütgens. 

Till justerare valdes Sara Gigja 

Närvarande personer godkände dagordningen. 

Styrelsen valde in Emelie Strömberg Lütgens till adjungerande sekreterare. Hon ska hjälpa till att 

sköta e-posten och föra samt sortera protokoll från möten. För att få rösträtt i styrelsen måste hon 

väljas in på nästa årsmöte. 

Emelie informerar att vänsterpartiet i Helsingborg har en skrivare över som vi gärna får ta. Styrelsen 

kom överens om att den ska stå hemma hos ordföranden eftersom hon sköter utskicken. Om och när 

det skulle ske en förändring i styrelsen så flyttas skrivaren till lokalen på Gasverksgatan 14. 

Miljökonferens den 21/4–2018 i Hässleholm 10.00-16.30. Louise Jönsson, Jenny Öberg och Sanne 

Strömberg har anmält sitt intresse på ett medlemsmöte. Sista anmälningsdag är 8e april. Louise 

anmäler de som är intresserade.  

Den 17e april är det dags för ABF’s årsmöte i Åstorp. Jenny Öberg kommer att delta. Vi vet inte tid 

och plats än, Sara och Jenny hör med Camilla från ABF om detta.  

Emelie tog upp ett önskemål från eventgruppen om att ABF skulle vara med och stå på affischen inför 

1 majfirandet. 

Val 2018. 

Sara har försökt att få tag i Hanna Gunnarsson på distriktet för att prata budget inför valet och 1 maj. 

Vi diskuterade lite hur vi ska synas på bästa sätt inför valet. Vi kom fram till att vi ska dela ut kaffe 

och någon frukt på stationen på morgonen. Minst två personer måste delta. Vi behöver ett nytt 

tillstånd för att stå på Stortorget på lördagar. Emelie pratar med Benny och ber honom ansöka om 

ett nytt. Valstugorna brukar komma upp i början av augusti. Då behövs nytt tillstånd. Även detta tar 

Emelie med Benny. 

Aktiviteter/tidsschema 

25 mars – medlemsmöte i Båstad. Sara och Susanne deltar från styrelsen. 

7 april – sy tygkassar i Helsingborg 

8 april – skrivarverkstad barnperspektiv och feminism 

10 april – medlemsmöte i Ängelholm 

14 april – valskola i Helsingborg 

15 april – skrivarverkstad välfärdsperspektivet  

17 april – ABFs årsmöte 

21 april – miljökonferens i Hässleholm 

28 april – styrelsemöte 

1 maj – firande 



3 maj – medlemsmöte i Ängelholm 

26 maj – Änglamilen och styrelsemöte. Styrelsen föreslår att vi söker tillstånd att stå i 

hembygdsparken under Änglamilen. Vi kan till exempel dela ut ballonger till barn, ansiktsmålning, 

dela ut vatten, dela ut information om Vänsterpartiet 

8-11 augusti – matmarknaden. Styrelsen föreslår att vi söker tillstånd att stå på gågatan för att dela 

ut information och prata med väljare. 

10 augusti – ljusfesten. Styrelsen föreslår att vi deltar på något sätt 

25 augusti – lergöksrallyt. Susanne berättar att de flesta partier stod på Valhall. Styrelsen förslår att 

även Vänsterpartiet deltar detta år. 

Styrelsen förslår att vi står på Stortorget minst en lördag i månaden under sommaren. 

 

Lokaltidningen ställer varje vecka frågor till partier i kommunfullmäktige. Styrelsen föreslår att vi 

sammanställer alla frågor och svar i en debattartikel och skickar in till lokaltidningen. 

 

Förslag på broderi-workshops med Hedvig som ställde ut broderier under 8 mars-firandet. Styrelsen 

föreslår tre söndagar i maj, 13, 20 och 27. Emelie pratar med Hedvig och återkommer. 

 

Vår medlem Kristian Nordin har erbjudit sig att hjälpa till med praktiska saker som att flytta/köra 

saker till och från torget.  

 

Styrelsen röstade nej till Zetkin-appen och kom med ett motförslag att vi ska använda oss av ett 

excel-schema där aktiviteten skrivs ut, vad som behöver förberedas, plats, tid och att medlemmar 

kan anmäla sig där. Även ett schema över saker som tillhör lokalen ska göras, ex nycklar, skrivare osv. 

För att synas mer kom det ett önskemål från styrelsen att olika styrelsemedlemmar skriver en 

debattartikel i månaden till lokaltidningen, fram till valet.  

April: Louise skriver om miljö och klimatet. 

Maj: Susanne skriver som socialism och klasskamp. 

Juni: Sara 

Juli: Jenny 

Augusti: Thord 

September: vi skriver en text tillsammans. 

Alla medlemmar som är intresserade får gärna skriva in till lokaltidningen. Vi vill också ha politiska 

”rants” alltså, små meningar om vad vi vill förändra till vår facebook och instagram. 

Vi diskuterade att det är hög tid att profilera det medlemmar som står på listan till 

kommunfullmäktige, och kom fram till att en inbjudan till fotografering samt några frågor för att lära 



känna personen skickas ut så fort som möjligt. Vi bestämde att alla som står på listan ses 11.30 vid 

vita räck (biblioteket vid regn). Emelie skickar ut inbjudan så fort som möjligt. 

Styrelsen tycker att det är dags för en avslutningsfest för medlemmarna snart. Förslag på datum är 

runt 6e juni. Frågan om lokal lyfts på nästa medlemsmöte. Detta hör samman med att Thord hade 

tänkt ha en avslutningsfest till styrelsen 8e juni och styrelsen föreslog att slå ihop det med 

medlemmarna.  

Det behövs bokas in ett möte ang skrivdag till kommunpolitiska programmet som berör bostad och 

klimat. Det var många som var intresserade av detta på medlemsmötet men det verkar ha runnit ut 

lite i sanden. Vem tar tag i detta? 

Emelie gick igenom eventgruppens möte med vänsterpartiet i Helsingborg inför 1 maj. Helsingborg 

står för affischkostnaderna, beställer in extra 1 majnålar som kan säljas i Ängelholm också. Hanna 

Gedin kommer från Malmö för att tala i Ängelholm och tar med högtalare. Helsingborg har mailat 

distriktet om de kan tillgodose oss med bussar som kör från Ängelholm till Helsingborg. 

Eftersom Benny inte var på plats så kunde vi inte diskutera ekonomiska frågor. 

Mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Underskrift justerare, Sara Gígja 

  

 

 


